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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Biokapasitas (supply) kabupaten dan kota di Jawa Tengah terbilang cukup baik dengan 

rata-rata biokapasitas sebesar 206.413,44 Gha. Biokapasitas terbesar di Jawa Tengah dimiliki oleh 

Kabupaten Brebes dengan biokapasitas sebesar 411.405,00 Gha (5,70%), kemudian disusul oleh 

Kabupaten Cilacap dengan biokapasitas total sebesar 352.905,60 Gha (4,89%). Angka ini cukup 

berbeda jauh dengan wilayah pemilik biokapasitas terendah yaitu Kota Surakarta dengan 

biokapasitas sebesar 4.660,82 Gha (0,06%). Jumlah biokapasitas ini cukup dipengaruhi oleh luasan 

lahan dan penggunaan lahannya yang berbeda setiap wilayahnya. Kota Magelang dan Kota Salatiga 

yang merupakan kota kecil akan memiliki biokapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan 

wilayah besar seperti Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. 

Rata-rata jejak kaki ekologis (demand) di Jawa Tengah adalah sebesar 146.167,97 Gha, 

dengan jejak kaki ekologis terbesar yaitu pada Kota Semarang dengan total jejak kaki ekologis 

sebesar 310.604,70 Gha (6,07%), kemudian disusul oleh dengan Kabupaten Cilacap dengan jejak 

kaki ekologis total sebesar 291.100,80 Gha (5,69%). Angka jejak kaki ekologis kedua wilayah ioni 

tentunya sangat besar jika dibandingkan dengan wilayah pemilik jejak kaki ekologis terendah yaitu 

Kota Magelang dengan jejak kaki ekologis total yang hanya sebesar 9.429,73 Gha (0,18%). Semntara 

dilihat dari jejak kaki ekologis perkapita, nilai tertinggi adalah Kota Semarang dengan nilai 0,19 

Gha/jiwa, artinya setiap penduduk di Kota Semarang mengkonsumsi sumberdaya sebesar 0,19 Gha. 

Nilai ini sangat berbeda dengan kondisi jejak kaki ekologis perkapita di kota lain seperti Kota 

Surakarta yang justru hanya bernilai 0.07 Gha/jiwa. Besaran jejak kaki ekologis ini sangat 

dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pola konsumsi penduduknya yang berbeda antara wilayah 

satu dengan wilayah lainnya, terutama untuk wilayah kabupaten dan kota. Jumlah penduduk terbesar 

di Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes, namun dilihat dari jejak kaki ekologisnya, Kota Semarang 

lebih besar jejak ekologinya dibandingkan dengan Kabupaten Brebes, hal ini dikarenakan pola 

konsumsi Kota Semarang yang sudah sangat tinggi sebagai wilayah perkotaan besar. 

Secara umum, kondisi keseimbangan lingkungan kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada 

kondisi yang baik dimana sebagian besar didominasi oleh wilayah seimbang. Kondisi ini sangat baik 

mengingat kondisi konsumsi penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat. Wilayah yang 

mengalami surplus biokapasitas antara lain Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten 

Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, dan Kota Magelang. 
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Meskipun masih terdapat wilayah yang defisit, namun jumlah nya tidak terlalu besar karena masih 

mampu di back-up oleh wilayah lain. Sementara untuk wilayah yang mengalami defisit diantaranya 

Kota Semarang dan Kota Surakarta. 

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah tidak diragukan lagi mengalami 

defisit terutama pada kategori lahan pertanian dimana wilayah non terbangun sudah sangat susah 

ditemukan. Defisit biokapasitas lahan pertanian Kota Semarang sebesar 56.710,51 Gha akan mampu 

di bantu oleh Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang yang tidak lain 

tergabung dalam sistem perwilayahan Kedungsepur, yang masing-masing mengalami surplus 

biokapasitas masing-masing sebesar 135.337,01 Gha, 39.363,14 Gha dan 34.579,3 Gha. Sementara 

untuk Kota Surakarta dapat bekerjasama dengan wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan wilayah lainnya. Begitu juga untuk wilayah lain 

dan jenis lahan lain yang mengalami defisit, akan terjadi interaksi kewilayahan antara wilayah defisit 

dan surplus. Interaksi kewilayahan seperti ini akan saling menguntungkan bagi masing-masing 

wilayah karena wilayah-wilayah tersebut memiliki kelebihan kelemahan dalam biokapasitas 

wilayahnya masing-masing. 

Berdasarkan analisis kapasitas daya dukung wilayah dengan metode jejak kaki ekologis, 

secara keseluruhan kondisi supply dan demand di Jawa Tengah dapat dikatakan masih terkendali dan 

tidak parah dalam batasan kapasitasnya. Artinya konsumsi penduduk Jawa Tengah untuk masa kini 

dan beberapa tahun kedepan diperkirakan masih mampu di penuhi karena biokapasitasnya masih 

cukup baik. Jika kondisi ini dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi, maka wilayah kabupaten dan 

kota di Jawa tengah dapat menjadi wilayah yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan penduduknya. 

5.2 Rekomendasi 

Wilayah yang mengalami surplus biokapasitas sebaiknya tetap menjaga keseimbangan 

lingkungannya agar di masa mendatang dapat terus berkelanjutan dalam hal konsumsi pangan dan 

juga konsumsi yang lainnya. Sementara untuk wilayah yang mengalami defisit yaitu Kota Semarang 

dan Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Surakarta, sebaiknya mulai memikirkan untuk 

mengembangkan lahan biologisnya sendiri dengan lahan yang terbatas, karena sebagai wilayah kota, 

maka sifat konsumtif penduduknya juga akan semakin meningkat. Wilayah yang memiliki lahan non 

terbangun dan kawasan lindung diarapkan dapat terus menjaga kelestarian alamnya sebagai sebuah 

modal yang dapat bermanfaat untuk masa kini dan masa mendatang karena permasalahan utama 

zaman sekarang adalah semakin memburuknya kondisi udara pada wilayah permukiman. Kelestarian 

kawasan lindung dapat menjadi solusi yang paling baik dalam menangani permasalahan kualitas 

udara tersebut. Peningkatan kualitas hutan juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, 

dengan meningkatkan kualitas hutan maka kemampuan penyerapan terhadap emisi karbon juga akan 

maksimal. 
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Peningkatan luasan lahan terbangun sebaiknya melebar pada lahan di luar lahan sawah, hal 

ini demi menjaga kualita dan kuantitas pertanian sebagai penyedia komoditas pangan pokok bagi 

manusia. Teknik pertanian juga perlu ditingkatkan agar dalam aktivitas pertanian, lahan dapat 

dimanfaatkan secara maksimal dan juga menghasilkan produk yang maksimal juga. Sehingga jika 

nanti tiba masa dimana lahan sawah terkonversi menjadi lahan terbangun, diharapkan tidak 

mengurangi kapasitas daya dukung dalam penyediaan kebutuhan bagi manusia karena produktivitas 

lahannya yang maksimal. 

Selain itu dalam penanganan permasalahan demand dan supply ini, pemerintah dapat 

memanfaatkan sistem perwilayahan bioregion agar interaksi keruangan dalam wilayah tersebut lebih 

mudah karena akses antar wilayah dalam sistem perwilayahan tersebut sudah baik. Bioregion 

tersebut terbantuk karena adanya hubungan antara supply dan demand sehingga lebih tepat 

digunakan dalam penentuan kebijakan mengenai permasalahan lahan dan konsumsi di Jawa Tengah. 

Jika interaksi dan kerjasama antar wilayah sudah terjalin dengan baik dan harmonis maka kabupaten 

dan kota yang kapasitas wilayahnya sudah terlampaui dapat terbantu oleh wilayah lain disekitarnya. 

Dengan begitu permasalahan demand dan supply kabupaten dan kota di Jawa Tengah dapat 

ditanggulangi dengan baik tanpa menurunkan kapasitas daya dukung wilayahnya. 

 


